
 

       

 

 

 

 

 

 
 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
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   (3192)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1392) 

 -:.NO 650                                                                           655   -العدد:  

  :DATE      9/6/2021                                                9/6/0501  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
  ( 076للتسجيل : )عدد العالماث املنشورة 

 (06):عدد العالماث املنشورة للتنويه 
 (055عدد العالماث املنشورة للتجديد :)

 (4عدد العالماث املنشورة حبكم قضائي :)

 (37): لكيتاملنقل لعدد العالماث املنشورة 
 (1عدد العالماث املنشورة للتجديد + نقل ملكيت:)

 (1عدد العالماث املنشورة للتجديد + ترخيص:)
 (10:)تغيري اسم +تغيري عنوان عدد العالماث املنشورة للتجديد + 

 (05عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )
 (0عدد العالماث املنشورة للشطب :)
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 المحكمخ قرار المسجلخ ثموجت العالمخ تفبصيل

    3192:   رقم االعالن

 29/32/2139تأريخه :  73318 رقم الطلت :

 ة  (   - 5 ) االصنبف المسجلخ:

 11/32/2121ثتبريخ  2121/ ة /  319رقم وتبريخ قرار المحكمخ ثبلتسجيل:  

NAME: Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited 

ADDRESS: Glanbia House, Kilkenny Ireland 

 

 

 

                                                  

 جبريخمسجل العالمبد الت                                                                                                                                                  

 

 

 

 



 المحكمخ قرار المسجلخ ثموجت العالمخ تفبصيل

    3192:   رقم االعالن

 8/3/2121تأريخه :  73399 رقم الطلت :

 ة  (   - 12 ) االصنبف المسجلخ:

 23/3/2123ثتبريخ  2121/ ة /  327رقم وتبريخ قرار المحكمخ ثبلتسجيل:  

 المسبهمخ والتعليت العراقيخشركخ التعجئخ   االسم الكبمل لصبحت الطلت :

 / ثغذاد العراق العنوان الكبمل لصبحت الطلت : 

 

 

 

                                                  

 مسجل العالمبد التجبريخ                                                                                                                                                  

 

 

 

 



 المحكمخ قرار المسجلخ ثموجت العالمخ تفبصيل

    3192:   رقم االعالن

 37/32/2139تأريخه :  73138 رقم الطلت :

 أ  ة (  - 15 ) االصنبف المسجلخ:

 21/2/2123ثتبريخ  2121/ ة /  / موحذح 318/317رقم وتبريخ قرار المحكمخ ثبلتسجيل:  

 .Snap Inc                                                                        االسم الكبمل لصبحت الطلت :

 Market Street, Venice, California 90291, USA 63   العنوان الكبمل لصبحت الطلت :

 

 

 

                                                  

 مسجل العالمبد التجبريخ                                                                                                                                                  

 

 

 



 المحكمخ قرار المسجلخ ثموجت العالمخ تفبصيل

    3192:   رقم االعالن

 37/32/2139تأريخه :  73137 رقم الطلت :

 ة  و  (  - 9 ) االصنبف المسجلخ:

 21/2/2123ثتبريخ  2121/ موحذح  / ة / 318/317رقم وتبريخ قرار المحكمخ ثبلتسجيل:  

 .Snap Inc                                                                        االسم الكبمل لصبحت الطلت :

 Market Street, Venice, California 90291, USA 63   ل لصبحت الطلت :العنوان الكبم

 

 

 

                                                  

 مسجل العالمبد التجبريخ                                                                                                                                                  
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